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UNGDOM FØR OG NU

Vor Tid kan kaldes en Opgørelsesperiode. Efter Verdens
krigens vældige Oplevelser og stærke Spænding er der 
kommet en Nedtrykkelsesperiode, hvor saa meget er slappet, og 

derefter er vi gledet ind i en Opgørelsesperiode paa de fleste 
Omraader, og det, der kendetegner et saadant Tidsafsnit, er vel 
netop, at gamle Værdier og Tanker tages frem til ny Prøvelse, 
og ny Tanker kastes ud til Drøftelse, Antagelse eller Kassering.

I en saadan Tid er Sammenligningerne mange. Man sam
menligner Fortid og Nutid, og da det naturligvis oftest er ældre 
Mennesker, der foretager disse Vurderinger, falder de sjælden ud 
til Fordel for Nutiden. Det hænger vel sammen med, at de gode 
Minder bliver ved at lyse med Glans, mens de mørke glemmes.

Blandt det, der sammenlignes, er ogsaa Ungdommen før og 
nu, og ofte falder der haarde Ord om Nutidens Ungdom.

Det er en vanskelig Sag at fælde en blot nogenlunde retfær
dig Dom over Afsnit af Fortiden; men meget vanskeligere bliver 
det, naar Talen er om den Tid, man selv lever med i. Det er 
umuligt at tage alle de Ting med i Betragtning, der øver Ind
flydelse paa Livet i Nutiden, og dette gælder da i særlig Grad 
en Tid som vor.

I Januarhæftet af »Gads Danske Magasin« i Fjor findes en 
Artikel af den kendte Forfatter og forhenværende Præst Morten 
Pontoppidan. Artiklen indeholder Ting, der viser, at den er 
skreven af en ældre Mand, for hvem det kniber med at forstaa 
Nutiden. Den har til Overskrift den kendte Verslinie af Hostrup: 
»Tid til Stigen eller Fald«, og Forfatteren fortæller om, hvad 
Hostrups Sange ved deres Fremkomst kom til at betyde for 
Ungdom den Gang.

Sangen: »Høje Nord .......«, hvorfra nævnte Linie er taget, 
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blev skreven til et nordisk Studentermøde, der holdtes i Kri
stiania 1869, og den blev sunget ikke mindre end tre Gange ved 
dette Møde, og mange ventede med god Grund, at denne Sang 
i særlig Grad skulde blive de nordiske Studenters Sang. Det 
blev den imidlertid ikke; men der var andre, der tog den op og 
tilegnede sig den, og det var den Del af Ungdommen, der sam
ledes paa de frie danske Ungdomsskoler, Højskolerne.

For mange af det Slægtled, som Pontoppidan tilhører, var 
det den Gang den nøgne Alvor, naar man sang: »Det er Tid til 
Stigen eller Fald«.

Det var kort efter 1864, og for mange danske Mennesker 
var det Spørgsmaalet, om vi skulde dybere ned, saa Danmarks 
Navn skulde udslettes som Navn paa e,n selvstændig Stat, eller 
det fra da af igen skulde gaa fremad og opad, saa det kunde 
lykkes for Nederlagets Børn at rejse Landet igen, og det kunde 
blive »Tid til Stigen«.

Imidlertid varede det ikke længe, inden man i visse Kredse 
ligesom gled ind i en Afslappelse. Dette fik Udtryk i, at man 
ændrede et enkelt Ord i den nævnte Verslinie, saa man i Stedet 
for eller satte Ordet efter og sang: »Det er Tid til Stigen efter 
Fald«. Det var meget mageligere og hyggeligere, man behø
vede ikke saa stærkt at kalde paa de spændte Sener eller paa 
Kræfterne, for nu maatte det ganske naturlig gaa fremad efter 
Faldet, det maatte blive en Tid med Stigen.

Ser vi tilbage over det Afsnit af vor Historie, som da ind
ledes, maa vi sige, at det blev i ganske særlig Grad en »Tid til 
Stigen«, og det er derfor naturligt, at man ser tilbage med Be
undring og Tak paa Tidens Ungdom, den, der gled ind til det 
rige Manddomsvirke, og Spørgsmaalet rejser sig: Hvordan var 
Ungdommen da i den vanskelige Tid for 50—60 Aar siden?

Efter at have hørt ældre fortælle derom og læse mange Min
der fra den Tid, har jeg søgt at naa til Klarhed over dette 
Spørgsmaal, og det maa da straks nævnes, at det selvfølgelig 
kommer an paa, hvilke Kredse af dansk Ungdom paa den Tid, 
man møder i Beretningerne.

Der var unge, som fik Tilskuerens fattige Rolle, og der var 
andre, der kom til at leve som Deltagere i et Stykke rigt Liv.
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En af dem, der har nedskrevet sine Minder, Forfatteren 
Erik Skram, som blev Student i 1866, udtrykker sig bl. a. saa- 
dan: »Vi lo meget i Danmark i den Tid, og vi Studenter lo med 
og lo maaske mest. Det var nemlig Tegn paa Aandsoverlegen- 
hed.

Et godt Hoved vilde sige et vittigt Hoved, og vi Studenter 
dyrkede de gode Hoveder. Ulykken 1864 var en uhyre For
styrrelse, saa længe den varede. Men man kunde jo ikke i 
Længden gaa og slæbe denne Forstyrrelse med sig. Den var et 
uintelligent Faktum, som ganske vist smertede, men som ikke 
lærte os noget ....... « Berøvelsen af Slesvig og Holsten var jo
kun en foreløbig Afgørelse. »At blive Student var for et ungt 
Menneske det eneste attraaværdige. I Kraft af sin udviklede 
Aand var man Skabningens Herre. Var ikke og havde ikke alle 
udmærkede Mænd i Nutiden været Studenter? ...... «

»Teologi var kommen i afgjort Miskredit. Der skulde en 
omfangsrig Forklaring til for at undskylde en Kammerat, der 
begyndte at studere Teologi, og saa nyttede tilmed Forklarin
gen som Regel ikke«. Frihedsmand var man; men indre Politik 
brød man sig ikke meget om. »Der var nogle Transtøvler, der 
gjorde Livet surt for dannede Mænd ...... « »Og nationale var
vi og endnu saa meget Skandinaver, som der kunde være 
Brug for.«

Videre siger Erik Skram: »De gode Hoveders Dumhed fal
der netop Studenteriet til Last. Lige for deres Næse skabtes 
Europa om; men de saa det ikke, for det havde der oprindelig 
ikke staaet noget om i deres Bøger, hverken de skønlitterære, 
historiske eller juridiske, som de i deres Ungdom havde læst, og 
hvori de endnu kunde falde paa at blade.«

Andre taler ogsaa om, hvordan man lader Livet gaa sin 
Gang uden at lægge Mærke til, hvad Begivenhederne betyder 
for Land og Folk og for den enkeltes personlige Udvikling, og 
det er først senere, at man har opdaget, at det var, som der 
havde gaaet en sviende Frostnat hen over vort Folk og bragt 
adskilligt til at visne, at Tilliden til Fremtiden havde faaet et 
Knæk, som den aldrig siden helt blev helbredet for.

Mange holdt sig fornemt tilbage overfor det truende »Bonde
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herredømme« og saa med Bitterhed paa det Stykke Liv, der 
voksede frem med den grundtvigske Bevægelse.

De gamle Tider var forbi, og de ny endnu ikke fundne. I 
vor Hovedstad kom en rivende Udvikling. De gamle Volde 
faldt, og Boulevarder kom i Stedet. København blev med et væl
digt Jag gjort til en Storstad. Havde Hjemmet før været Idealet, 
saa blev det nu de flotte Selskabslokaler, der fangede Interessen.

En Kreds af unge — flest Studenter — gik rundt og savnede 
en Fører. Ham fandt de i 1871, da Georg Brandes begyndte 
sine Forelæsninger paa Københavns Universitet. Ser vi paa 
hele den Bevægelse, han var Hovedmand for, kan vi, som Carl 
Koch har gjort opmærksom paa i en Bog, læse os til Følgerne 
af den ved at standse ved Titler paa Bøger, der har noget fæl
les i Tanke og Stemning: »Trætte Mænd«, »Tunge Melodier«, 
»Haabløse Slægter« og »Stækkede Vinger«, og mange unge, 
der mødte denne Bevægelse, maatte kæmpe en haard Kamp for 
at frigøre sig for dens Magt.

Lykkeligvis var der paa den Tid mange af de unge Mænd 
baade i By og paa Land, der gik omkring aabne, modtagelige 
og søgende, og de ledte efter en Virkeplads, hvor de kunde 
komme til at virke saadan, at det kunde blive til Gavn og Glæde 
for dem selv og andre.

Flere af dem, der blev Deltagere i Folkelivet paa en værdi
fuld Maade, har nedskrevet deres Minder, og vi faar derigennem 
Billedet af en Ungdom i Kamp for noget stort, og det er altid 
skønt at skue.

Den før nævnte Morten Pontoppidan har nedskrevet sine 
Minder i en god Bog: »Minder og Oplevelser«, og heri fortæller 
han om Forskellen paa sine Barndoms- og Ungdomsminder.

Pontoppidan blev født paa den Tid, da Treaarskrigen slut
tede, og derfor har han Barndomsminder om Sejr og Jubel, 
Glæde og Tro, og han fortæller om Folkefesterne i Fredericia 
i Halvtredserne.

Modsætningen hertil er de mørke Ungdomsminder med det 
ene Nederlag efter det andet i Krigen 1864 og tilsidst den 
haarde Fred, men da kom der en Sang, som blev en Opsang for 
ham og mange andre. Det var Fr. Paludan-Miillers: »Brat af 
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Slaget rammet«, og de, der tilegnede sig denne Sang, følte sig 
kaldede til at raade Bod paa Danmarks Ulykke. Revanche
tanken blev levende, og da Budskabet om Krigen kom 1870, 
var der adskillige, der følte som Pontoppidan, at nu gjaldede 
Luren, nu blussede Bavn og Baal, der var Liv og Bevægelse. 
Men da man saa blev Vidne til den Vending, Krigen tog, var det 
svært at fastholde Troen paa Fremtiden.

Revanchetanken var brudt sammen, og det kneb for Pon
toppidan som for saa mange at holde sig oppe. Da blev han 
grebet af noget, der ligesom reddede ham for at knække sam
men, han kom i Forbindelse med den grundtvigske Livsbevæ
gelse. Han mødte dette Stykke Liv i den fladloftede Kirkesal i 
Vartov, og her maatte han gaa hen Gang efter Gang, fordi han 
her oplevede et Fællesskab i Bekendelse, Bøn og Lovsang saa 
stærkt, at han følte, at der var den levende Guddom selv til 
Stede, og i dette Fællesliv var der Bærekraft.

Hvad var det ikke for en Oplevelse for unge den Gang at 
komme i disse Kredse, hvor Bjørnsons og Hostrups Sange og 
Grundtvigs Salmer lød, og saa dær erfare den smukke Forening 
af Folkelighed og Kristendom.

Pontoppidan maatte som saa mange andre med en Bjørn- 
sonsk Vending »ud af Studenterrammen og ind i Folkerammen«.

Man maatte ud af Standsfølelsens snævre Ramme og ind i 
dejr rummeligere og sundere Folkeramme. Det var fattigt at føle 
sig som »Herre i Aandernes Rige«; men det var en frugtbar 
Følelse at trænge til at »bo midt iblandt sit Folk«.

Det kostede imidlertid for mange, ikke mindst for unge, 
der var udgaaet fra Embedsmandshjem, naar de skulde blive 
duelige Redskaber til Arbejde for den sande danske Dannelse, 
og det var et Virke af den Art, flere unge Akademikere søgte 
paa den Tid, naar de gik ud til deres Gerning. —

Vender vi os fra Hovedstaden og gaar ud paa Landet ved 
den Tid, træffer vi ogsaa dær Tilskuere til Livet, Folk, der ikke 
føler Trang til at faa et Arbejde, der i bedste Forstand bringer 
Lykke; men vi vil heller se paa Mennesker, der stillede deres 
Kræfter til Tjeneste paa en saadan Maade, at det blev »Tid til 
Stigen«.
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Den norske Højskolemand og Politiker Viggo Ullmann, som 
opholdt sig her i Danmark i Begyndelsen af 1870’erne, har i 
Breve hjem fortalt om de Indtryk, der mødte ham, naar han kom 
sammen med danske Mennesker. Naar han kom til unge fynske 
Bønder, opdagede han, at de kunde tale om folkelige og kriste
lige Spørgsmaal med en Inderlighed og Dybde, som han øn
skede sig bare Halvdelen af, og gode Sange og Salmer lød i 
Hjemmene.

Unge Lærere, han traf, fortalte med Liv og Varme, saa det 
brød frem med Spørgsmaal hos Børnene, »se, hvor deres Øjne 
lyste«.

Maaske ser Ullmann det hele lidt for rosenrødt, naar han 
skriver om Højskoleungdom paa den Tid: »Der er et Liv og en 
Tankerigdom over dem, naar vi sidder hos os selv og prater, 
som man sandelig ikke let finder Mage til hos vore Studenter 
og Kandidater paa den Alder.

Det er mærkeligt, med hvilken Forstandighed de kan tale 
om mange Ting, som efter den gamle Tids Opfatning skulde 
synes at ligge for højt for Bondegutter; og hvad der er det 
bedste: aldrig kommer det frem med Brauten eller Bram«. Ull
mann siger efter et rigt Samliv med dansk Ungdom: »Det er 
underligt at skulle rejse fra det kære Danmark nu, her, hvor jeg 
har lært saa meget og faaet saa meget nyt at leve paa for hele 
mit Liv. Fra denne min Danmarkstur kan jeg datere en helt ny 
Tid i mit Liv; der er gaaet op for mig saa uendelig meget, jeg 
ikke før havde Anelse om.«

En anden Nordmand, Andreas Austlid, der var hernede lidt 
senere, har fortalt om, hvordan han besøgte Højskoler, Præste- 
hjem og Møder af forskellig Art for at faa et saa alsidigt Ind
tryk af Folkelivet som muligt, men mest var han sammen med 
Ungdom, og derom fortæller han: »Det var et rigt Liv, jeg var 
med i. For mig var det næsten for stærkt. Det baade tiltalte og 
skræmmede mig. Saa livlig og aabenhjertig en Ungdom havde 
jeg aldrig været sammen med.

De bevægede sig i et højere Luftlag, disse Folk; lad mig 
kalde det Vaaren. De var saa glade og begejstrede, at det lige
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frem lyste om dem. Men naar de talte om deres Fremtid, og det 
de vilde udrette, da blev jeg bange.

Jeg syntes, jeg havde prøvet lidt af hvert, havde været 
Børnelærer i 8 Aar og derefter Landbruger. Jeg havde været 
meget syg, og jeg havde gjort en Del Erfaringer. Det skulde 
være mærkeligt, om disse unge ikke kom til at rende Hornene 
af sig.

Saa frejdigt og lyst, som de dog saa paa Fremtiden! De tog 
det paa Smaabørns Vis. Alle skulde de udrette noget, alle vilde 
de være noget. Og det var ikke saa lidt endda. Men troede — 
det gjorde de, saa det gnistrede. Tvivl fandtes ikke i deres Ord
bog. Og saa talte de mere, end godt var, syntes jeg.

Her gik disse Drømmere omkring ved højlys Dag og byg
gede Luftslotte. En Fynbo vilde skabe sin Fædrenegaard om 
til en Mønstergaard og omvende hele Egnen. Naboerne skulde 
nok komme til at gnide Søvnen af Øjnene og følge efter.

En anden havde kun en Husmandslod med to Køer. Men 
han vilde kappes med Gaardmanden; han vilde lægge sig efter 
Havebrug, holde 20 Svin, 200 Høns og faa mere af sin Have 
end den anden af sin Gaard.

En lille Vestjyde vilde bygge et stort Slagteri i Ribe, hvortil 
Bønderne kunde levere deres Kreaturer i Stedet for at sælge 
dem til Handelsmænd.

En anden — ja, skulde han endelig sige det, saa vilde han 
være Digter. Me,n det var ikke saa lige til. Han havde allerede 
brændt een Fortælling; nu skrev han Dag og Nat paa den næste.

En mager, blakøjet Fyr vilde ud i en afsides Egn og be
gynde en Friskole. Folket sov, men han skulde faa det vækket.

En Karl med svært Haar, noget af en Taler og Tænker, 
vilde gaa til Folkehøjskolen. Han vilde forberede sig godt paa 
Vallekilde, Askov og flere Steder, og saa vilde han rejse sin 
Skole, hvor det bedst kunde falde sig. Om 5—6 Aar kunde jeg 
bare komme og se.

De tog det paa Stormandsvis; det gjaldt bare om at tage 
fat og gaa paa. Der var ingen Tvivl om, at det vilde lykkes. 
Saaledes var det med næsten alle de unge, jeg var sammen med.
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De talte ikke meget om Vorherre; men jeg forstod snart, at 
de havde ham i Baggrunden baade indeni og udenom sig. Han 
var Solskinsmanden, deres rige og gode Fører, som havde skabt 
dem just til dette og vidste Raad mod alle Hindringer. De sto
lede trygt paa ham og byggede deres Fremtidsplaner paa hans 
Hjælp. Det mærkede jeg sent og tidlig.

Det var, som om de havde fundet Vejen til Paradiset og 
havde den liggende lys foran sig.

Noget maatte være sket her, det saa jeg. Hvor havde de 
denne stærke, lyse Tro fra?

Fra Friskolelærere, Højskolelærere, nogle Præster og Bøn
der hist og her, som havde prøvet at leve, efter dette og set, at 
det var sandt — sagde de.

Men hvor havde saa disse faaet det fra? Fra Grundtvig og 
Kold! Det var bestandig det samme Svar.

Men saa de da?
Ovenfra — fra Gud, blev der sagt. Det var dem givet, det 

havde de selv sagt.«
Her er Billeder af Livet saadan som det artede sig paa de 

grundtvigske Højskoler og i Kredse, der stod dem nær, og jeg er 
ikke i Tvivl om, at noget lignende kunde fremdrages fra an
dre Egne af Folkelivet. Man maa give Nordmanden Ret i, at 
der var noget af Vaaren over Dele af dansk Ungdom paa den 
Tid, hvor man blev Deltager i et Liv af den ædleste Art.

Ser man historisk tilbage, møder man her, hvad jeg vil kalde 
en rigtig Ungdomstid, hvor man sætter alle Sejl til og stævner 
frem mod et rigt Manddomsvirke baade paa det materielle og 
aandelige Omraade.

Næppe ret mange gjorde sig klart, hvorfor de lagde Kræfterne 
saa godt i; men de kunde ikke lade være, de var sat i Gang, de 
maatte med ind i den Livsstrøm, som rislede igennem Folkelivet.

Ordet, som var Daad, og som derfor ogsaa skaber Daad, 
blev ført, og det fremkaldte ikke bare en materiel Fremgang, 
men ogsaa en aandelig Vækkelse, saa der fremvoksede Menig
hedskredse, hvor man ikke begrænsede sig til at sige: »Herre, 
Herre!« Men man kom i Bevægelse og fortsatte under Vækstens 
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Lov paa den Vej, der fører til Tilfredsstillelse af de dybeste 
Livslængsler.

*
Hist og her møder man nu Udtrykket: Verdenskrigens Børn. 

Det bruger man om dem, der nu er ved at kæmpe sig frem mod 
Manddomsgerningen, og der fældes ofte haarde Domme over 
dette Slægtled. Det sker mange Gange, uden at man forstaar 
eller husker paa, at de, der som unge har oplevet Verdenskri
gen, har faaet en svær Arv med sig til kommende Dage.

Det har været svært at fri sig for at blive mærke,t af Mate
rialismen. Spekulationen har for en Tid skadet det jævne, vær
diskabende Arbejde. Menneskers Tanker er vendt udad, bort fra 
de dybe personlige Spørgsmaal.

Alt dette maa man tage Hensyn til, naar man vil forstaa 
Ungdommen i Øjeblikket. Der er ingen Tvivl om, at unge i 
Danmark nu er mere tavse, naar Talen er om aandelige Spørgs
maal, end tidligere, det har Oplevelserne medført; men ser vi 
paa, hvad der drøftes, hvor unge samles, og hvad Ungdom gerne 
vil læse, saa ser vi dog, at der er Trang til at faa Oplysning om 
alvorlige Spørgsmaal. Det er, som der i den allerseneste Tid er 
sket en Kursændring. Mange ydre Ting optager ikke saa stærkt 
som tidligere; man vender sig igen indad.

Der tales og skrives antagelig ogsaa for meget om Vanske
lighederne. Faren derved er, at man paa den Maade kan tage 
Modet fra de unge, noget af det mest skæbnesvangre, der kan 
ske i en Opgørelsesperiode. Vi trænger til at tro paa Livet og 
dets rige Muligheder, som Hostrup en Gang udtrykte det: »Det 
er ikke den kritiske og tvivlende, me,n den bevægede Ungdom, vi 
trænger til.«

Det er nu »Tid til Stigen eller Fald«, ved det Tidehverv, vi 
er staaende ved, maatte vi unge faa Lov til at opleve en Stigen. 
Det gælder vort Liv som Folk, og det gælder den enkeltes per
sonlige Liv. De gamle Tider er forbi, de ny er endnu ikke 
fundne. Vi trænger til at faa »Solen til at lue« og faa »Liv til at 
gro frem«. Fremdeles gælder det som før, at det er Aandslivet, 
der holder et Folk friskt.
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Vi trænger til at se Tidens Alvor, som den er, bevare Modet, 
tro paa Gry efter Skumring og synge:

„Høje Nord, Kæmpehal!
det er Tid, at Kraften kendes, 
det er Tid, at Sener spændes, 
Tid til Stigen eller Fald.
Kald paa Heltene, der blunde! 
sam’l i ét de skilte Raad !

og i Munde
læg os Ordet, som er Daad.“

Sigfred Munch.



TRÆK AF
EN VESTNORSK BONDES SOMMERLIV

„Fram paa vetteren stundom han tænkte: 
Giv eg var i eit varmare land!
Men naar vaarsol i bakkerne blenkte, 
fekk han hug til si heimlege strand.

Og naar liderna grønka som hagar, 
naar det laver av blomar paa straa, 
og naar næter er Ijose som dagar, 
kann han ingenstad vænare sjaa."

Den norske Bonde — og særlig den vestnorske — har helt 
andre Arbejdsvilkaar og Arbejdsmuligheder end den dan

ske. Det er særdeles interessant og ejendommeligt at sammen
ligne norske og danske Arbejdsforhold og paa den Maade endnu 
bedre, lære og forstaa, hvad vi selv lever i. Jeg vil ikke i det 
følgende sammenligne, men blot ganske jævnt fortælle om en 
vestnorsk Bondes Arbejdsliv en Sommer igennem, som jeg selv 
har set det og deltaget i det, saa kan enhver jo stille Sammen
ligningen med vore egne hjemlige Forhold.

Som oftest faar man ikke begyndt paa Foraarsarbejdet før 
hen i Maj Maaned. Paa de højtliggende Gaardes Marker kan 
»Snefonner« blive liggende til langt hen i Juni, men som Regel 
forsvinder dog den sidste Sne i første Halvdel af Maj Maaned. 
Under saadanne Forhold maa Foraarsarbejdet nødvendigvis be
gynde sent. De opdyrkede Strækninger er heller ikke ret store, 
saa man kan hurtig komme »over dem«, naar først Jorden e,r tør 
nok. Naa, til Gengæld er Redskaberne saa ret primitive, og Ar
bejdet gaar som Følge deraf langsomt fra Haanden. Mange 
Steder paa de mindre Ejendomme har man hverken Hest eller 
Vogn, men man hjælper sig, som man kan: enten køres Gød



16

ningen ud paa en Trækvogn, eller ogsaa bæres den ud i en 
»Skræppe,«, som Gutten bærer paa Ryggen. Naar han har faaet 
»Skræppen« fyldt, vandrer han af Sted ud i Marken med den, 
og naar han kommer til Stedet, hvor Gødningen skal afleveres, 
indtager han »bukstaaende« Stilling, — og ifølge Tyngdeloven 
kommer Gødningen til at ligge, hvor den skal, hvis Manden da 
ikke er altfor ubehændig.

Hvor man ikke har nogen Hest, har man heller ingen Plov, 
me,n efter at man har spredt Gødningen, nøjes man med at rode 
lidt i Jorden med en Greb eller en Spade. -— Jeg har selv været 
med til at grave Kartofler ned. To Mænd gravede, een lagde 
»Poteterne«, og een dryssede henholdsvis Kunst- og Staldgød
ning i Furen. Jeg undrede mig ove,r, at man bestandig gravede 
Jorden opad, og jeg foreslog, at vi hellere skulde grave nedad, 
det var da meget lettere, men jeg fik til Svar: »Ja, lettere er det, 
men øverst oppe paa Marken vil det »nakne« Fjeld snart komme 
til Syne. Vi maa stadig dække det med Jord og gør det lettest 
ved hvert Aar at grave opad«.

Naar Kartoflerne er lagt, og Byggen og Havren er saaet 
(Rug, Hvede og Roer trives ikke paa disse Kanter, fordi Vejret 
er for fugtigt og for koldt og Sommeren for kort), er det egent
lige Foraarsarbejde til Ende, og nu kommer den saakaldte »Ny- 
brøytingstid«, den Tid, da man indvinder nyt Land.

Uden om enhver Gaards opdyrkede Marker ligger der uop
dyrkede Overdrev, og det kan være et mægtigt Arbejde at ind
vinde disse Overdrev til »nyt« Land: Træer skal fældes, Træ
rødder graves op og store og smaa Sten fjernes. Stenene slæber 
man sammen og danner store Diger, og overalt i Vestnorge ser 
man mægtig brede Stendiger, der er bygget paa denne Maade. 
Det kan ogsaa ske, at Bonden har en Mosestrækning, »en Myr«, 
han vil have afvandet og opdyrket, og her viser Stenene sig at 
være et udmærket Dræningsmateriale. Man graver en bred og 
dyb Grøft, og paa Bunden af den lægges store Sten, oven paa 
dem mindre Sten og oven paa dem igen et Lag Græstørv. Nu 
fyldes Grøften igen op med Jord, og man har en god og sikker 
Dræningsledning. Det er en lidt besværlig Maade at dræne 
paa, men der gives ikke mange Penge ud til Materiale.
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Stenene, er ofte for store til, at man kan slæbe dem bort. I 
saa Tilfælde maa de kløves. Det sker gerne ved, at man med en 
lang Mejsel og en Hammer laver et Hul i Stenen. Dette Hul fyl
des med Dynamit, en Lunte sættes til, en Mængde Løv og Grene 
dækkes ove,r Stenen, og endelig sættes Ild til Lunten. Alle Mand 
skynder sig bort, og faa Sekunder efter lyder et Brag, og man 
ser Gren- og Stenstumper og Krudtrøg blive slynget i Vejret. 
Maaske lader en Sten sig ikke overvinde ved den første »Salve«, 
men saa maa der een til eller maaske. to, og det kan paa den 
Maade tage ret lang Tid at faa en eneste Sten fjernet. — Man 
kan hver eneste Dag i denne Tid høre det ene Drøn efter det 
andet runge mellem de stejle Fjelde. »Nybrøyting« er et be
sværligt og langsommeligt Stykke Arbejde, men det betaler sig 
godt, da den nyindvundne Jord som oftest er frugtbar og god.

„Han saag ut paa dei steinutte strender; 
det var ingen, som dér hadde bygt. 
„Lat oss rydja og byggja oss grender, 
og so eiga me rudningen trygt.“

Omkring ved »Jonsok« (St. Hansdag) skal Kreaturerne til 
Sæters. De har i den første Del af Sommeren gaaet ude paa 
»Hjemmestølen« (Overdrevet omkring Gaarden) for at samle 
Kræfter til Sætervandringen og for at afvente Tiden, til Sneen 
forsvinder fra Sæterstrækningerne, og Græsset bliver kraftigt 
nok deroppe.

Endelig kommer »Budagen«, den Dag, da »Buskaben«, 
Kreaturerne, skal til Sæters. Det er den vigtigste og mest spæn
dende Dag hele Sommeren igennem for en norsk Bonde. Tidlig 
om Morgenen er man oppe. Gutterne faar »Kløvsadlerne« lagt 
paa Hestene og giver baade Heste og Køer et ordentligt Foder, 
bestaaende af Havre og saltede Sild. Med største Velbehag 
smasker Dyrene de saltede Sild i sig, saa det driver fra Mund
vigene af dem. — Medens Gutterne er optaget af dette Arbejde, 
pakker Jenterne Gryder, Potter, Pander, Madvarer, Mælkekar 
o. s. V. sammen og anbringer det i Kløvsadlerne. Det er altsam
men Husgeraad og Livsfornødenheder, som »Budeien«, Sæter
jenten, skal bruge, naar hun kommer op paa sin ensomme Post.

2
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Endelig er man færdig og drager af Sted: Budeien forrest 
for at vise Vej, dernæst Buskaben, der vogtes af nogle »Gut
unger« (Drenge,) og »Buhunden«, og endelig kommer Gutterne 
med Kløvhestene. Langsomt skrider Toget frem, og for dem, 
der har langt til Sæters, tager det en hel Dag at naa derop. Det 
gaar opad ad en ganske smal Fjeldsti, der snor sig ud og ind 
og undertiden gaar saadan, at man til den ene Side har en lod
ret Klippevæg og til den anden e,n dyb Afgrund, hvor en bru
sende Elv larmende og buldrende styrter af Sted. Men de smaa, 
lette Køer og Heste gaar sikkert i Fjeldet, og de klarer alle 
»Skær«. Da jeg engang foreslog en Bonde, at han skulde faa 
sit Malkekvæg forbedret, faa tungere og større Dyr, svarede 
han: »Nej, det kan aldrig gaa an. Hvis mine Dyr var større og 
tungere, vilde de snart slaa sig ihjel allesammen«. Paa denne 
Vandring op mod Sæteren maatte jeg sande, at hans Ord var 
rigtige, og vilde jeg ikke sande dem, mens vi gik opad, maatte 
jeg gøre det, da vi først kom op paa Sæteren.

Op gennem Skovstrækninger gaar det, og først henimod Af
ten naar man op til Sæterhytten. Nu er Kreaturerne og Folkene 
sultne, men de første finder rigelig og god Græsning overalt 
hvor de vender sig, medens de sidste snart lejrer sig uden for 
Sæterhytten og fortærer nogle af de gode Sager, man har med 
hjemmefra.

Her fra Sæterhytten har jeg Tid og Ro til at iagttage en 
vestnorsk Sæter. Den er slet ikke, som jeg havde tænkt mig 
den! Jeg havde tænkt, at den nærmest lignede en Engstræk
ning: grøn, flad og idyllisk. Men hvor er her dog storslaaet og 
vildt! Større og mindre Sten ligger spredt ud over den stærkt 
skraanende Fjeldside, og imellem disse Sten er det, at Køerne 
finder det fede og gode Fjeldgræs. Hist og her afbrydes den 
mere jævnt skraanende Fjeldside af bratte Afsatser, der staar 
graa og truende imod en. Ofte vover Køerne sig op paa disse 
for ogsaa der at finde Græsning, men ofte sker det, at de et saa- 
dant Sted sætter Livet til, idet de vover sig for langt ud over 
Randen eller ikke kan faa vendt paa den smalle Afsats. Det sker 
næsten hver Sommer, at Bonden mister ee,n eller to Køer, der 
har været for dristige. Og sørgeligt nok er det næsten altid de 
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bedste Malkere, der paa den Maade falder ned, da disse er mest 
ude om sig efter Føde. Jeg har selv oplevet engang at finde en 
Ko, der var faldet ned fra en Fjeldafsats. Den var »havnet« 
mellem to store Sten og var frygtelig tilredt. Hornene havde 
den stødt af, Ryggen og Halen havde den brækket, og blodige 
Skrammer havde den over hele Kroppen. Jeg undersøgte Stedet 
og fandt, at den maatte være faldet ned fra en Højde af ca 50 m. 
Den var kommet ud paa en Afsats, hvor den hverken kunde 
komme frem eller til Siderne. Vende sig kunde den ikke engang, 
og gaa baglæns kunde den ikke finde paa. Saa endte det da 
med, at den styrtede ned, vel sagtens da den prøvede paa at 
vende sig for at gaa tilbage.

Naar man har spist og har afleveret Sæterjenten med samt 
hendes Husge,raad, drager man igen nedad i den stille Aften. 
Det kan blive langt ud paa Natten, inden man naar hjem, men 
den norske Nat er saa lys som en Graavejrsdag her i Danmark, 
saa man kan sagtens finde Vej.

Nu er saa Sæterjenten overladt til sin Ensomhed. Maaske 
bor hun i Hytten ganske alene, eller ogsaa bor der en »Jente
unge« (en ukonfirmeret Pige) oppe hos hende. Man forstaar 
godt, at hun heroppe kan komme til at længes efter Mennesker 
og »ønske sig hjem blandt Folk, som paa Kirkevej skride«, og 
sukke: »Gud give, at snart det lakke,d mod Høst! Gud give, jeg 
atter var hjemme.« Men er der ensomt deroppe, saa er det til 
Gengæld ogsaa et smukt og sundt Sted at være. Heroppe er 
der som oftest Udsigt ned over Dalen og over til Fjeldet paa den 
anden Side. Og sundt er her i den rene, lette Fjeldluft! Jenternes 
struttende Kinder og deres lette Gang vidner om, at de hverken 
lider Sult eller Nød. De behøver heller ikke at kede sig, da de 
har nok at bestille Dagen igennem. Tidligt om Morgenen tager 
de fat paa Malkningen, og naar den er fra Haanden, har de Til
beredningen af Mælken og Madlavning at tage fat paa. Mælken 
hældes op i flade Kar, Mælken fra Gaarsdagen skummes, hun 
kærner Fløden og laver Ost af Skummetmælken, hun skurer og 
skrubber og er i Virksomhed Dagen igennem. Først paa Af
tenen kalder hun igen Køerne hjem. Hver Sæterjente har sit 
eget Raab, og Køerne kender hendes Røst, og naar de hører 
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hendes gjaldende Stemme runge ud i den stille Sommeraften, 
kommer de langsomt drivende hen mod Sæterhytten og bliver 
malket, efterhaanden som de kommer. Er Køerne kommet saa 
langt bort, at de ikke kan høre hendes Stemme,, blæser hun paa 
sin »Pillar«, et langt, lige Horninstrument, som kan høres viden 
om. — Før hun begynder at malke, giver hun gerne Koen en 
Haandfuld Salt, som hun tager fra en Pose, der hænger ved 
hendes Forklæde. Køerne vil gerne have Salt, og hun siger, at 
de følger hende anderledes villigt, og de staar altid mere stille, 
mens hun malker dem, naar hun har dette Lokkemiddel.

Engang imellem faar hun dog Besøg paa sin ensomme Post. 
Med bestemte Tidsmellemrum bliver der nemlig fra Dalen sendt 
en Gut op til hende. Han fører Madvarer og nødvendige »Grejer« 
med sig og faar med ned igen Ost og Smør. Hvis man kan be
holde en Ko eller to hjemme paa Gaarden, behøver man ikke at 
drage til Sæters for at hente Mælk, men er alle. Køerne til Sæ
ters, maa Gutten ogsaa have Mælk med hjem. Mælken er ikke 
appetitlig, naar den kommer hjem, og endnu mindre appetitlig 
er den, naar den har staaet 2—3 Uger og har samlet paa Surhed. 
Selv lærte jeg aldrig at drikke denne sure Mælk, men Nordmæn- 
dene drak den med største Velbehag. — Naar Gutten kommer 
til Sæters, bliver der Fest deroppe. Den Dag opvarter Sæter
jenten med »Rømmegrød« (en Slags Flødegrød, som er en me
get yndet Spise i Norge).

Naar man nede i Dalen er blevet af med Køerne, tager man 
rigtig fat paa Høhøsten, og nu kommer den travle Tid for baade 
Jenter og Gutter; thi det gælder om at faa bjærget saa meget 
Hø som muligt. Vinterfoderet til Kreaturerne er knapt tilmaalt, 
men jo mere Hø, man kan faa bjærget, des bedre kan man fodre 
om Vinteren.

Det meste af den opdyrkede Mark ligger hen som Græsmark, 
og disse Strækninger er ret lette at slaa, da man her kan bruge 
»Langljaaen« (den store Le). Men meget ofte er det værste Ar
bejde ikke at faa Græsset slaaet. Indtræffer der nemlig en 
Regnperiode, og det er ikke ualmindeligt i de vestnorske Bygder, 
er det meget vanskeligt at faa Høet tørret, da det næsten aldrig 
blæser inde mellem de trange Fjelde. I saa Tilfælde maa man 
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rejse de saakaldte »Hesjer«: Stativer, hvorpaa man lettere kan 
faa Høet tørret.

Naar en »Hesje« skal rejses, rammes 3—4 m lange Pæle 
ned i Jorden i en lang lige Række i hele Markens Længde, saa- 
dan at Pælene har en indbyrdes Afstand af ca. 2 m. Paa disse 
Pæle trækkes nu 6—10 Rækker Traad. (Man bruger enten gal
vaniseret Staaltraad eller Kokosgarn.) Første Række Traad er 
ca. 20 dm fra Jorden, næste Række ca. 20 dm fra første Række 
o. s. fr. Naar denne Hesje er rejst, er det Meningen, at det 
grønne Græs skal anbringes paa de udspændte Traade. Nu er det 
Gutternes Bestilling at slæbe Græsset hen til Hesjerne og rive 
Marken, og Jenternes Bestilling at lægge Græsset paa Hesjerne. 
De,t tages Haandfuld for Haandfuld og lægges først paa ne- 
derste Række Traad, dernæst paa næstnederste Række o. s. fr., 
indtil Hesjen er fuld. Naar en Hesje er færdig, og man har lagt 
Græs paa den, minder den i Frastand meget om en klippet Hæk. 
Nu kan Høet ligge paa disse Hesjer 3—4 Uger uden at tage 
Skade, og selv om de,t regner næsten hver Dag, bliver Høet dog 
»vejret« og tørt og kan med 16 Dags Tørvejr køres ind paa de 
smaa tohjulede Vogne. Naar Hesjerne er tomme, tages de ned 
og flyttes hen paa en anden Mark, hvor man nu har Brug for 
dem. -—- Det er en uhyre besværlig og langsommelig Maade at 
behandle Høe,t paa, men det er nødvendigt, hvis man i de regn
rige, vindstille vestnorske Fjeldbygder vil have Høet tørret.

Naar man har slaaet Græsset paa de opdyrkede Marker, be
væbner man sig med en Segl (en Slags Krumkniv), og med den 
gaar man ud paa Overdrevet. Det gælder om at bjærge saa 
meget Hø som muligt, og derfor maa man tage alt med. Det er 
et endnu besværligere Arbejde at bjærge Hø paa Overdrevet. 
Her maa man med Seglen i den højre Haand og en Tot Græs i 
den venstre gaa imellem Stenene og Træstammerne og hugge 
Græsset af, idet man stadig me,d Seglen hugger ind i Græs
totten, man holder i venstre Haand. Dernæst maa man rive 
Græsset sammen, have Hesjer rejst og endelig have Græsset 
lagt paa disse. Men ikke nok med det! Tilbage er at faa det 
tørre Hø »fragtet« hjem til Gaarden. Da hverken Vej eller Sti 
fører op i disse Overdrev, maa Høet enten bæres hjem eller, hvor 
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Fjeldet er stejlt nok, slæbes hen til »Høstrengen« for paa denne 
Maade at rutsche ned i Dalen. En »Høstreng« er et fingertykt 
Staalbaand, der er udspændt saaledes, at den ene Ende er fast
gjort oppe paa Overdrevet (d. v. altsaa sige oppe paa Fjeldet), 
og den anden Ende er fastgjort nede i Dalen i Nærheden af 
Gaarden. Naar nu en Bunke Hø er samlet ved den øverste Ende 
af »Høstrengen«, bindes det sammen, fastgøres paa en Krog, og 
denne hænges paa Strengen. Man giver Høbunken et Stød, og 
nu rutscher Bunken til Bunds, saa det gnistrer efter.

Men den norske Bonde nøjes ikke altid med det Hø, han kan 
bjærge nede i Dalen og paa Overdrevet. Bliver han færdig med 
Bjærgningen af dette Hø, inden Kornhøsten begynder, tager han 
fat paa Bjærgningen af Løv fra Birke- og Elletræerne. Kan 
man faa lidt Foder bjærget til Faarene ogsaa, saa er det ud
mærket. Og meget ofte er dette Birke- og Elleløv det eneste 
»Sauefoder«, den norske Bonde har, men »Sarierne« er nøj
somme og kan som oftest klare sig selv, endog midt om Vin
teren. — Naar Løvet er »kvistet« af, samles det sammen og 
bæres ned eller, hvor man har en Høstreng, glider det ned paa 
denne.

Med dette Arbejde fortsætter Bonden, indtil Kornhøsten kan 
tage sin Begyndelse. Denne kommer ret tidligt i de vestnorske 
Dale, d. v. s., den maa nødvendigvis komme tidligt, .ikke fordi 
Kornet er tidligt modent til Høst, men fordi det skal høstes, 
inden Vinteren kommer. Halvgrønt høster man Kornet, — igen 
paa en meget primitiv Maade. Sjældent kan »Langljaaen« 
bruges, da Kornet som oftest er »gaaet i Leje«, og Marken gerne 
er fuld af mindre Sten. Nej, man skærer Kornet af med en Segl. 
Hele Gaardens Befolkning rykker ud, hver udrustet me,d en 
Segl, og saa gaar det løs: man samler med venstre Haand en 
Haandfuld Straa, skærer det af og lægger det tilbage i en 
Bunke, tager igen en Haandfuld o. s. fr. — et uhyre Taalmodig- 
hedsarbejde!

Naar Kornet er skaaret af, bindes det sammen i Neg, og nu 
maa man igen gøre noget ekstra for at faa Kornet tørret. Her
hjemme kan Solen og Vinden besørge denne Tørring, men der
oppe har man ingen Vind og kun lidet Solskin. Man rammer 
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derfor igen Pæle ned i Jorden, men denne Gang staar Pælene mere 
spredte og er ikke forbundne med Traad som ved Hesjerne. Paa 
disse »Staurer« bindes nu Kornet fast: forneden 2 Neg, over 
disse igen 2, over disse igen 2 o. s. fr., indtil man har naaet det 
øverste af Pælen. Der kan paa en Pæl bindes 14—16 Neg. Og 
nu kan Kornet hænge paa disse »Staurer« i 2—4 Uger uden at 
tage Skade af den megen Regn, som næsten hver eneste Dag 
driver ned.

Sidst i August elle,r først i September begynder der at lejre 
sig Sne paa de øverste Fjeldtoppe. Naar man kommer op om 
Morgenen, kan man se, at Fjeldene har faaet en hvid Kalot paa. 
Naar Solen først kommer paa Himmelen, forsvinder Kalotten, 
eftersom Dagen skrider frem, men næste Morgen er den der 
igen og e,r maaske endda noget større. Solen gør sig igen al 
mulig Anstrengelse for at faa Bugt med den, men efter nogle 
Dages Forløb er Kalotten blevet saa stor, at den bliver liggende 
hele Døgnet rundt.

Det er for en vestnorsk Bonde Tegn paa, at han nu maa 
skynde sig at blive færdig med sit Sommerarbejde eller rettere 
Efteraarsarbejde.

Kornet tages ned af »Staurerne« og køres ind, Kartoflerne 
tages op, og »Pløjningen« begynder. Nu er det ogsaa for koldt 
for Kreaturerne at være paa Sæteren, og omkring ved Midten af 
September foretages Hjemvandringen fra Sæteren. Maaske kan 
Kreaturerne endnu en Maaneds Tid gaa paa »Hjemmestølen«, 
inden de lukkes ind. Det gælder om at vinde Tid, inden Krea
turerne lukkes ind og sættes paa Ration.

Snekalotten paa Fjeldtoppen er imidlertid rykket længere og 
længere ned mod Dalen. Den er blevet til en Snekutte, senere 
til en Snekaabe, og en skønne Dag kommer Nedbøren paa Bun
den af Dalen i Form af Sne. Nu skal den norske Bondes Som
merliv gerne være endt; thi Sneen drysser ned i store Mængder 
og dækker Huse, Marker, Træer og Fjelde.

Vinding Højskole i November.
Olav Jens£n. 
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Vinding Højskole i November.
Olav Jens£n.



VORE LANDSBYKIRKER

Af de Bygningsværker, vi daglig har for Øje, og som vi er 
opdragne til at opfatte som Udtryk for Landsbyernes Hel

hed, er Kirkerne de ældste næst Gravhøjene.
Der gaar næppe en Dag, uden at vi har en eller flere Kirker 

for Øje, og daglig hører vi Kirkeklokkeklangen.
Hvem kan tænke sig et dansk Landskab, navnlig set fra et 

højt beliggende Sted, uden disse smukke og karakteristiske Byg
ningsmonumenter, der indgaar i Landskabet som en Del deraf 
og staar som Vidner om vore Fædres store Offervillighed og 
Virkelyst for det, der laa dem paa Hjerte.

Selv med de Forandringer og Tilbygninger, der er sket ved 
Kirkerne i Aarhundredernes Løb, afspejler Folkekarakteren sig 
ingensteds tydeligere end i vore Landsbykirker.

Se paa de dystre jyske Granitkirker med deres graa Blytage, 
paa Øernes venlige røde og hvidkalkede Kirker med deres mos- 
groede Teglstenstage! Det er den dystre og tunge jyske Folke
karakter og den lette, livlige og lyse Øbokarakter, der skinner 
igennem.

Vi har i en enestaaende Grad vore Landsbykirker i Behold. 
Et Par Tal vil vise dette: Af de ca. 1700 Landsogne indenfor 
vore Grænser har de 1600 Kirker, der er ældre end Reformatio
nen, d. V. s. over 400 Aar gamle, af dem rækker ca. 1500 tilbage 
til det 12. og Begyndelsen af det 13. Aarhundrede.

En stor Del af Kirkerne er altsaa omtrent lige gamle og til
dels ens i Byggemaaden, men taler man med Ringeren ved en 
Landsbykirke, den være nok saa ringe, saa faar man rigtignok 
at vide, at netop den Kirke er enestaaende baade i Alder og Byg- 
gemaade; det er hans Stolthed og Ærbødighed over at være sat
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til at vogte og passe det Hus, hvor Landsbyens Beboere samles 
om det største og bedste, der giver sig Udslag i hans Ord, og 
saadan omfatter hele Befolkningen Kirkerne med Stolthed og 
Ærbødighed. Det er en Slags Patriotisme.

De 7—800 Aar er ikke gaaet sporløst hen over Kirkerne. 
Bedst har de jyske Kirker bevaret deres gamle Præg. Det er 
sikkert Befolkningens Konservatisme og maaske Fattigdom, der 
er Skyld deri.

F. Eks. har Hover Kirke i Vestjylland og mange andre Kir
ker vesterude samt i Limfjordsegnene bevaret deres oprindelige 
Præg, fra de blev byggede. De har en egen streng, monumental 
Holdning og Værdighed, der passer godt ind i Landskabets 
store Linier. Det vidunderlige Materiale Graniten med dets 
tunge og alvorlige Udseende bidrager hertil.

Hvilket Fond af ægte jysk Taalmod og Udholdenhed har 
det ikke krævet at tilhugge de mellem 1 og 2000 Granitkvadre, 
der gik med til den ydre Beklædning af en jævnt stor Landsby
kirke.

Bygmesteren har haft Kærlighed for sit Værk, selv for en 
fattig Landsbykirke. Det ses allerbedst i de dejlige Granit
kirker i Salling.

Hvor omhyggeligt Arbejdet er udført, giver sig bedst til
kende paa Korrundingerne, hvor hver enkelt Sten nøje er tilhug
get efter Radius til Rundbuen.

Sjællænderne er sluppet noget lettere om ved Arbejdet; de 
nøjedes ofte med at købe Kampestenene, eller de fandt og brugte 
jævne og glatte Stene.

Øernes Mønsterværker i Gavlenes Felter laa Jyderne fjernt. 
Ligesom Jyllands Natur virker ogsaa mange og vel de bedste 
af Jyllands Kirker kraftigere og med større Linier e,nd Øboernes.

Hvad vejer vor Tids smaatskaarne og forjagede Følelser 
mod den Kærlighed og Villen, som hver Sten i vore bedste Kir
ker taler til os om. Kan man sammenligne Nutidens nervøse 
Energi og højtpriste Kunstforstand mod hine Mænds skønheds- 
fyldte Bevidstheder og sejge Villier, der skabte slige Bygninger. 
Vi maatte være nogle Tørvetrillere, om ikke vi forsøgte at lære 
af Fædrenes Værk.
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Romanske kalder man de ældste af Kirkerne, dem, der af
løste Trækirkerne. Mange af dem har oprindelig været simple, 
og det lave Tag har understreget det undersætsige og næsten 
jordbundne, der har været over dem; mørke og skumle var de 
ofte, da Vinduerne var smaa og højtsiddende, det havde nu min
dre af sige den Gang, da Menighedens Deltagelse i Gudstjene
sten var af passiv Natur.

Efterhaanden som de store Stenkirker i Byerne rejste sig, 
satte disse i Regelen Præg paa de Landsbykirker, der opførtes 
i Omegnen. Ribe Domkirke har saaledes præget mange Kirker 
i dens Nærhed, ja helt op til Ringkøbing Fjord, hvad dens Ma
teriale angaar, den rhinske Tuf, der hentedes langvejs fra.

Viborg Domkirke har ogsaa sat sit Præg paa en hel Række 
af Landsbykirker, særlig Sallinglands, baade hvad Materiale og 
Udsmykning angaar. Moderkirkerne har været Bygmestrenes 
Forbilleder.

I hele det 12te Aarhundrede voksede Kirkerne frem i hver 
en Krog af Landet. Den store Mængde af Naturstenskirkerne 
menes at være rejst inden det 12. Aarhundredes sidste Fjerdedel.

Omkring 1160 lærte man i Danmark at brænde Mursten af 
Ler, og med disse (Munkesten) indlededes et helt nyt og rigt 
Afsnit i Kirkebygningskunsten herhjemme. Valdemar d. store 
og Biskop Absalon var de to Mænd, der lagde for med det nye 
Bygningsæmne.

De røde Teglstenskirker er smukke Minder om deres maal- 
bevidste Arbejde.

Den smukke røde Farve, som Brændingsprocessen gav, staar 
som en varm Lød og luer ud fra vore Teglstenskirker.

Kong Valdemars Bygningsværker af brændte Sten, der
under Danevirke, regnedes af hans samtidige for saa betydelige, 
at de sidestilledes med andre betydelige Tildragelser i hans Liv.

Rundkirkerne paa Bornholm og enkelte andre Kirker er in
teressante derved, at de er en Blanding af helligt og profant, 
halvt Gudshuse og halvt Borge.

Kirkernes Klokker har tidligere spillet en mægtig Rolle i 
Folks Bevidsthed i Modsætning til i Nutiden, og dog hvor paa 
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Landet findes det Menneske, der trods Tidens rasende Jag ikke 
paa et eller andet Tidspunkt af sit Liv har været inde under 
Kirkeklokkernes Magt og gemmer paa et Minde derom.

Det er Tonerne, der fanger os, for selve Klokkerne er der 
ikke mange, der skænker en Tanke, og dog har de en meget in
teressant Historie, som man faar et lille Indblik i, naar man sti
ger op i Kirketaarnene og betragter de gamle ærværdige Klok
ker og forsøger at tyde de Vers og Aarstal, der i Regelen staar 
prentet i Malmen. Til Eks. :

Min Mund er vid, min Tunge lang, 
Jeg kalder Folk til Kirkegang, 
Gak ind, hør til, giv Agt og be’r, 
Guds Ord af Hjertet elsk og ær, 
Betænk i Dag o. s. v.

1 disse Ord raader Pietismens Aand.

Vi har mangfoldige Vidnesbyrd om den Magt, man tillagde 
Klokkerne i gammel Tid, f. Eks. i Agnete, der lever sit Liv hos 
Havmanden dybt paa Havets Bund, hvor ingen Lyd fra Jorden 
kan naa hende uden Kirkeklokkeklangen, og da Valdemar Atter- 
dag laa paa Dødslejet, raabte han i sin Angst: »Hjælp mig Es
rom, hjælp mig Sorø og den vældige Maria Laura i Lund«, det 
var de Klokker, han havde skænket til Kirkerne, han anraabte 
om Hjælp.

At ringe med Klokker er en urgammel Skik, som selv de 
gamle Ægyptere kendte og brugte ved deres Gudefester.

Klokkestøbningen er og var ogsaa den Gang en vanskelig 
Kunst, hvorfor ogsaa Klokkestøberne hørte til Byens bedste 
Borgere. Kunsten bestod i at faa Kobberet og Tinnet til at løbe 
sammen paa rette Vis i Støbeformen og under den rigtige Var
megrad. Uindviede troede, at Klokkeklangen blev smukkere, 
naar der blandedes Guld og Sølv i Massen, af den Grund mod
tog Støbemesteren mange Smykker, men de gik ofte i hans egne 
Lommer; i Støbeformen kom de aldrig, det vilde nemlig have 
skadet Klangen. Den dybe og fyldige Tone opnaaedes kun, 
naar det haarde Kobber og det bløde Tin blandedes paa rette 
Maade; det forstod navnlig Katolikerne at gøre, og deres Kirke
klokker er da ogsaa de skønneste i Klangen.
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Under det 16. og 17. Aarhundredes Krige gik ca. 1000 af 
Landets Klokker i Støbeformen og blev omdannede til Kanoner, 
det som nu 300 Aar efter har gentaget sig med de sønderjyske 
Klokker. Nu i Staalets Tid laves endog Klokker af dette Mate
riale.

Af Kirkernes indvendige Prydelser er de kosteligste, de af 
drevne forgyldte Kobberplader udførte Alterprydelser, de fleste 
Steder fjernede og findes i mange Tilfælde paa Musæerne.

Det væsentlige,, der er tilbage, er Døbefonterne, der har 
trodset Aarhundrederne, der er kun sket den Forandring, at der 
er anbragt Sølvfade eller forgyldte Messingfade i dem.

Store var Jyderne som Stenhuggere, og store var Sjællæn
derne som Malere. I Kirkerne omkring Roskilde, Ringsted og 
Sorø findes Kalkmalerier af stor Skønhed saavel i Form som 
i Farve.

Billeder findes saavel af religiøs som af verdslig Art, lige fra 
Christus i sin Herlighed som Verdensdommer, omgivet af Ma
ria og Johannes eller Evangelisternes Tegn af Skærsilden til 
Præsten bag Alteret, Ridderen paa sin Ganger og Bonden bag 
sin Plov.

Kalkmalerierne har været Fattigmandsbibel, en Billedbibel 
for den Tids lidet skriftkloge, for os en Bog om svundne Tiders 
Levesæt.

Først omkring 1640 indførtes dansk Salmesang i Kirkerne 
til Afløsning for Præsternes latinske Messer og Sang, der fore
gik bag det Gelænder, der ofte skilte Koret fra Skibet, og 
hvoraf Menigheden intet forstod.

Gotikens store Indsats i Kirkebyggeriet er de hvidkalkede og 
kamtakkede Kirker med de svære Taarne og de smukke Hvæl
vinger samt de anselige udskaarne,, malede og forgyldte Alter
tavler. Mange af disse smukke Tavler er desværre fjernede af 
trosivrige lutherske Præster og Biskopper; de var i deres Øjne 
afguderiske Tavler.

Den store Kunstglæde i Aarhundredet efter Reformationen 
giver sig Udtryk i rigt udskaarne Mindesmærker (Epitafier) 
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over Præster og velhavende Mænd »Gud til Ære, Kirkerne til 
Beprydelse« og vel ikke mindst dem selv til Ære og Mindelse. 
Tønder Kirke er særlig rig paa saadanne Minder.

Fra samme Tid er de prægtige og uforlignelige udskaarne 
Altertavler og Prædikestole. To meget smukke Eksempler ses 
i Ubby Kirke, hvor Formen og Materialet, der er Egetræ, udgør 
en smuk Helhed uden Spor af Farver. Arbejdet staar som den 
Dag, det forlod Mesterens (Billedsniderens) Haand, ja saa 
klart, saa man uvilkaarligt ser Mesterens Haandbevægelser i 
Snitfladerne.

Omkring 1800 solgte man væk af »dette gamle Skrammel«, 
som man kaldte disse gamle Mesterværker. Kunsthistorikerne 
satte, delvis en Stopper derfor. Ogsaa den af Grundtvig rejste 
Bevægelse, med dens stærke Fremhæven af de historiske Min
ders Værdi, havde sin Betydning for Bevarelsen deraf.

I 1861 kom den første Kirkesynslov. Enhver Kirke skulde 
nu vedligeholdes i Overensstemmelse med sin oprindelige Stil. 
Denne Lov er i 1922—23 afløst af nye Bestemmelser, der sæt
ter et forsvarligt Værn om vore gamle Kirker og deres Inventar.

Intet større Arbejde maa nu udføres uden først at være 
godkendt af Kirkeministeriet, medens det daglige Tilsyn er lagt 
i Menighedsraadets Haand, hvilket har bevirket, at der er bleven 
større Offervillighed til Vedligeholdelse af vore skønneste og 
ædleste Mindesmærker end tidligere.

Den Trang, der i Tiden er til at gøre Kirkerne hyggelige, er 
saa stor, at der nu maa passes paa, den ikke løber løbsk, saa 
det ender med, at vi faar Gardiner for Vinduerne, Urtepotter i 
Karmene og Sofapuder i Stolestaderne.

Vi har i vore Landsbykirker en kunsthistorisk Faktor; de er 
en Del af Nationens Kulturværdier, som vi har Pligt til at værne 
og bevare. Trods Tilsyn og Lovbestemmelser vil et og andet 
gaa tabt, hvis ikke Befolkningen er vaagen og passer paa at 
værne om de gamle Mindesmærker.

Haandværkerskolen i Oktober.
Kristian Pedersen.



TIDENS KRAV

Der skal vist søges langt tilbage i Tiden for at man kan finde 
Perioder, der for Erhvervslivet har set saa mørke ud som 

Tilfældet er i Øjeblikket. Særlig gælder det for de alleryngste 
Erhvervsdrivende, de, som har købt Ejendom eller begyndt selv
stændig Virksomhed af anden Art de sidste Aar.

Med den stadige Pengeknaphed i Landet formindskes Købe- 
evnen hos Landboerne, der skal indskrænke alle Vegne, hvilket 
har til Følge, at store Dele af Landets øvrige Erhvervsdrivende 
bliver arbejdsløse; derved kommer der Hindringer i Vejen for 
den Ungdom, der søger sin Uddannelse ved de ramte Haand- 
værk. I Stedet for at bruge Kræfterne til noget nyttigt, bliver 
de ofte brugt til det modsatte under Lediggang. Vi ved alle, 
hvor stor Skade det kan være for Ungdommen.

Indenfor Landbrugets Erhvervsliv er Forholdene maaske 
ikke saa udprægede i omtalte Retning som f. Eks. indenfor In
dustriens, men alligevel, der er mere end nok at ønske forandret, 
baade for Driftslederen og Medhjælperne. Desværre synes det 
jo som om Krisen først er i sin Begyndelse. Hvor længe den vil 
vare og hvor dybt den vil gribe om sig er der jo ingen, der ved. 
En Ting er givet, at for Ungdommen, der staar over for at skulle 
danne eget Hjem eller allerede er naaet saa langt, er der store 
Vanskeligheder at overvinde, som kun de virkelig dygtige kan 
komme godt igennem.

Samfundsforholdene har efterhaanden udviklet sig saadan, 
at den enkelte faar mindre og mindre at sige. Han bliver kun et 
Led i et stort samlet Hele.

Det har jo sine Fordele for de svage og mindre dygtige, men 
paa den anden Side hæmmer det de dygtige og personligt præ
gede i at udfolde den Virksomhed, som de ellers har Evne og
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Vilje til. Vi kan ikke alle kæmmes over een Kam uden at hele 
Folket taber i Styrke derved.

Det Tryk, som Offentligheden paalægger den enkelte — 
med de store Skatter, stadig Indgriben i den personlige Frihed 
gennem Love og Foranstaltninger, saa man næsten ikke kan 
røre sig, førend der skal svares Afgift af en eller anden Art, 
eller som Fagforeningens Magt over den enkelte Arbejder, hvis 
uheldige Følger særlig mærkes under en Nedgangsperiode, 
fordi der er indlemmet den bl. a. for hele Samfundet skæbne
svangre Bestemmelse, at ingen maa arbejde med andre Fag end 
det, de staar skrevet for i Fagforeningens Protokol —■ hindrer i 
Øjeblikket det personlige Initiativ i at bane sig Vej fremad gen
nem de vanskelige Tider.

Taler man med ældre Folk om disse Forhold, indrømmer de 
gerne det forkerte i denne Side af Samfundsordningen, men 
hvorledes er Udviklingen gaaet de sidste Aaringer? Det enkelte 
Menneske er bleven mere og me,re bundet af Organisationer af 
forskellige Slags med Staten som den øverste af dem alle. Skal 
der ske Forandringer paa disse Omraader, maa det ske ved, at 
de Mennesker, der i Øjeblikket lider mest under Trykket, frigør 
sig for de Baand, der hindrer dem i deres fortsatte Udvikling og 
Udfoldelsen af deres personlige Dygtighed.

Det socialistiske Styre har ikke skabt de idealistiske For
hold for det enkelte Me,nenske, som mange af dets Tilhængere 
har troet paa. Forøvrigt tror jeg ikke det lykkes for dette eller 
noget andet Parti, saa længe det personlige holdes tilbage, som 
det er sket hidtil.

Nej, vi maa frem -— eller tilbage om man vil — til at lade 
det enkelte Menneske staa mere frit, saa hans Evne fuldt ud 
kan komme til Udvikling uden at Offentligheden stiller større 
Krav til ham som Skatteyder eller paa andre Maader lægger 
Baand paa ham, som vil hindre hans fortsatte Udvikling.

Det ser ikke lyst ud for den Ungdom, der staar over for at 
skulle udfylde en Mands Plads. Den økonomiske Krise, som 
Danmark i Øjeblikket befinder sig i, er skæbnesvanger for store 
Dele af Landets Befolkning, men det maa ikke bevirke, at de 
unge taber Modet og hellere vil gaa ledige end tage Kampen op.
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Udholdenhed i Forbindelse med Ungdommens Haab er de 
Hjælpekilder, som skal til for at føre dem fremad.

Selv om det nok til sine Tider vil skorte paa Lys gennem 
Mørket, saa hverken maa eller kan det kue den opvoksende 
Slægt, som har faaet Øjnene op for de Opgaver, der trænger til 
at løses af den, Opgaver, som unge og friske Kræfter bedst er 
i Stand til at løse.

Hvorfor hører man saa ofte om, at Mennesker, som det har 
gaaet mindre godt for herhjemme, er bleven dygtige, intelligente 
og udviklede Mennesker, naar de er rejst til Udlandet? Fordi de 
der er bleven henvist til at hjælpe sig selv. De har lært at tage 
deres Evner og Vilje i Brug.

Men dersom man vil naa fremad — dersom den nulevende 
Ungdom vil overvinde de Vanskeligheder, som er paa dens Vej, 
er Betingelsen absolut ikke, at den skal søge til andre Lande. 
Nej, den skal tage fat, hvor den staar, bane sig Vej paa de Om- 
raader, hvor den er sat, bryde de Forhindringer, der vil tvinge 
den til Lediggang og Stilstand.

Det har alle Dage været saadan, at de, der vil noget, ogsaa 
har faaet Lejlighed til at udrette noget.

Det gælder for det enkelte Menneske, som det gælder for 
vore Eksportartikler paa Verdensmarkedet: »Der er altid Plads 
for den bedste »Kvalitet«.«

Det bedste kan altid klare sig i Konkurrencen. Saadan er 
det. De dygtige er der altid Brug for, og ikke mindst i en Ned
gangsperiode, som den vi er inde i for Øjeblikket.

Johs. Gregersen Dal.

De bedste Ønsker om en god Julefest sendes Elevskriftets 
Læsere.

Anna og Johs. Gregersen Dal.
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FRA NOVEMBER TIL NOVEMBER

Sidste Vinter havde vi den Glæde at faa et efter Forholdene 
her ret stort Hold, ialt 34.

Som ny Lærer virkede Aage Thomsen, der er en Lærersøn 
fra Mors, og han har faaet sin Uddannelse paa Silkeborg Se
minarium. Vi var alle glade ved denne dygtige og friske Mand, 
som ingen Begyndervanskeligheder havde.

Ved Aabningsmødet den 8. November talte Valgmenigheds
præst Krøgholt, Balle, om »At undre sig«, og jeg om »Den en
kelte og Fællesskabet«.

Skolearbejdet kom godt i Gang, og om Søndagen foretog vi 
vore Spadsereture i Omegnen.

Inden Eleverne rejste hjem til Jul, havde vi en lille Festlig
hed med Alvor og Gammen.

Efter Jul var Eleverne under Lærernes Førerskab paa Cykle- 
tur til Tirsbæk, hvor Slot, Park og den udmærkede Besætning 
blev beset. Senere var vi ogsaa i Jelling og dvælede ved Min
derne. Paa samme Tur besøgte vi Grd. Ole Olsen, Grangaard, 
og saa hans ypperlige Svinebesætning, og videre gik Turen til 
Gdr. P. M. Clausen, Granlund, i Rugballe, hvor en fortrinlig 
Kvægbesætning findes. Alle Steder blev vi overordentlig gæst
frit og venligt modtaget.

Fastelavnssøndag havde vi Fest om Aftenen. Kamma Kri
stensen, Joh. Dal, Olav Jensen og Aage Thomsen spillede Hej- 
bergs »Nej«, og det fornøjelige Stykke blev udmærket fremført 
til stor Glæde for Tilskuerne. Dernæst gik Dansen livligt og 
smukt til lidt over Midnat, kun afbrudt af en fornøjelig Choko
ladedrikken i den store Skolestue, hvor smaa Taler og kvikke 
Sange vekslede livligt.

Mandag Eftermiddag deltog de fleste i et Ungdomsmøde i
3
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Fra » Grisegildet«.

Varsel til som Taler i mit Sted.

Vejle, hvor Seminarielærer 
Marius Sørensen, Jelling, 
og Valgmenighedspræst

Thorvald Knudsen, Rys
linge, førte Ordet. Om Af
tenen lavede vi lidt »Løjer« 
i Gymnastiksalen.

Søndag den 14. Marts 
holdt Vejleegnens Ung
domsforeninger et Hel
dagsmøde under Ledelse af 
Formanden, Lærer N. P. 
Johansen, Haastrup. Der 
var god Tilslutning, saa 
Huset var fyldt den Dag. 
Desværre maatte jeg holde 
Sengen med høj Feber; 
men Seminarieforstander

Lange traadte med kort 
Desuden talte Pastor Ammen-

torp, Bredsten. Olav Jensen indledede en Forhandling og ledede 
Sanglege. Om Aftenen opførtes »Nej« igen for »fuldt Hus«.

Den 17. Marts havde vi Besøg af vor engelske Ven, Mr. 
Flewin, som paa Engelsk talte om mellemfolkeligt Samkvem og 
gav en udmærket Redegørelse for det Arbejde, der gøres for at 
knytte de afbrudte Forbindelser mellem Folkene. Efter Fore
draget havde vi en livlig Forhandling. —

Under Vinterskolen havde vi et offentligt Møde i hver Maa
ned. Ordførerne var de stedlige Kræfter: Pastor Christensen, 
Seminarieforstander Lange og Højskolelærerne Olav Jensen og 
Aage Thomsen. Efter Foredragene drak vi Kaffe, og dernæst 
havde vi forskellig Underholdning som Musik, Lysbilleder eller 
Oplæsning. Disse Møder var ret godt besøgt, og vi haaber paa 
at kunne fortsætte under lignende Former. Ved Mødet i Marts 
viste Vinterholdet Gymnastik, der bar Vidnesbyrd om, at der 
var arbejdet godt i Løbet af Vinteren. Det samme Indtryk havde 
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vi for de andre Fags Vedkommende, da vi naaede April og 
sluttede. —

Desværre maatte jeg holde Sengen med Bronkitis, da Som
mereleverne kom; men det varede heldigvis ikke mange Dage, 
og Skolens gode Venner, Forstander Lange og Lærer Thomsen, 
Ankær, hjalp os med Skolearbejdet.

Mellem Eleverne var en ung Pige fra Wien, der tidligere som 
Barn havde opholdt sig paa en Gaard i Farre.

Vi holdt ikke noget Aabningsmøde, da der var Mund- og 
Klovesyge i mange Besætninger i Omegnen.

Den 11. Juni havde vi Besøg af Gaurslund Ungdomsfor
ening, som vi havde en hyggelig Aften sammen med.

Ved Elevmødet den 3. og 4. Juli var det en stor Glæde at se 
saa mange tidligere Elever. Lørdag Aften havde vi en festlig 
Sammenkomst, hvor Fru Brummer, Fru Hartvigsen og Frk. 
Thomsen underholdt os med Musik. Søndag deltog vi i Guds
tjenesten i Vinding Kirke, hvor Valgmenighedspræst Konradsen, 
Vejle, prædikede paa Grund af Pastor Christensens Sygdom. 
Ved Kaffebordene holdt Elevforeningen Generalforsamling, og 
ved Mødet i Haven talte Olav Jensen om Mathilde Wrede, og 
jeg om Højskolebevægelsen udenfor Norden. Om Aftenen op
førtes »Tre for Een« i Haven, og senere blev Haven oplyst med 
kulørte Lamper, Eleverne dansede Folkedanse i Nationaldragter, 
og dernæst gik Sanglegene livligt paa en Plæne, indtil vi ved 
Ellevetiden samledes foran Hovedbygningen, og nu lød »Dejlig 
er Jorden« i den stille Sommeraften som Afslutning paa Festen.

Af vore mange Gæster under Sommerskolen maa jeg nævne 
den finske Højskoleforstander og Præst, Vento, fra Vederlak. 
Paa Svensk holdt han et Foredrag for os om sit Fædreland. Og 
den svenske Højskolelærer Gøsta Andersen og Frue, som var 
her nogle Dage for at studere dansk Højskole.

Naturligvis foretog vi i Fritiden vore Smaature til de smukke 
Partier i Skoven og ved Fjorden, og som Gæster besøgte vi 
Ankær og Gaurslund Skoler og Gaurslund Præstegaard.

Vi havde ogsaa nogle længere Ture: Sejltur ad Fjorden til 
Fakkegrav og Sanatoriet, Cykletur ad Grejsdalen til Jelling, 

3’



Ved Vejle Fjord.

Paa Skamlingsbanke.
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Faarup Sø og Vejledalen, og Biltur til Kolding med Ophold ved 
Slotsruinen, Skamlingsbanke, hvor jeg fortalte Bankens Historie, 
over Hejlsminde til Christiansfeldt. Paa Hjemturen gjorde vi 
Holdt ved den gamle Grænse og sang nogle Sange. En Dag be
søgte vi Spidsen af Treide Næs, og denne Tur var forbunden 
med et Besøg paa Hvilehjemmet Treide Sande, hvor vi blev 
trakterede, og Eleverne viste Folkedanse. Lad mig her tilføje, 
at vi er taknemlige mod mange af Egnens Beboere, fordi de

Otte Dage paa Højskole.

tænker med Venlighed paa Skolen her og hjælper Eleverne til 
at faa værdifulde Indtryk med hjem.

Da vi sluttede Sommerskolen, var det med Tak for tre rige 
Arbejdsmaaneder.

Den 8. August tog vi imod et Hold til »otte Dage paa Høj
skole«. Den Bevægelse er oprindelig udgaaet fra Københavns 
Højskoleforening, og dens tidligere Formand, Fiskehandler 
H. P. Jensen, har hele Tiden været Sjælen i Arbejdet, og det er 
efterhaanden mange Mennesker fra Byerne, der paa den Maade 
har været paa Højskole, og det har været til Glæde baade for 
Deltagerne og Skolerne. I Aar var det første Gang i Vinding, 
og her var 28 Deltagere, hvoraf de 22 var Københavnere. Der
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Ohio Jensen.

blev holdt to Foredrag og en Sangtime daglig og ydet lidt Un
derholdning af forskellig Art. Vi foretog ogsaa nogle Udflugter 
i Egnen. For os var det otte gode Dage med Liv og Humør, og 
vi haaber at kunne fortsætte med lignende Møder. —

1 Begyndelsen af September deltog jeg i det store nordiske 
Højskolemøde paa Hardanger Folkehøjskole, hvor der var sam
let henved 200 Værkfæller fra Norge, Danmark, Sverige, Fin

land og Tyskland, og det 
blev et godt Møde, hvorfra 
vi kunde rejse styrkede til 
vor Gerning. —

Vort Efteraarsmøde 
holdtes den 25. og 26. Sep
tember. Det var godt be
søgt og i alle Maader vel
lykket. Første Dag talte 
Forstander Jacob Appel, 
Askov, og Pastor Helge 
Hostrup, og om Aftenen 
læste Hostrup sin Faders 
Skuespil: »Eventyr paa 
Fodrejsen«. Anden Dag 
talte Pastor Hostrup og 
Højskolelærer Hasseris, og 
om Aftenen spillede og 
sang Hasseris og Frue 
for os.

Den 31. Oktober holdt Vejle Amts Delingsførerforening 
Aarsmøde her. Øvelserne lededes af Frk. Krogh fra Snoghøj og 
Johannes Madsen, Bredal.

Ved Vinterskolens Begyndelse maatte vi tage Afsked med 
Olav Jensen. Det kom uventet og brat. Der blev kaldt paa ham 
til en vanskelig Opgave i Mellemslesvig, og han kunde nok have 
Lyst til at stille sine Kræfter til Tjeneste. Under disse Forhold 
turde vi ikke gøre Forsøg paa at holde paa ham, men vilde gerne 
føje ham — og andre — ved i Hast at faa fat paa en Mand i 
hans Sted.
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Vi skylder Olav Jensen en varm Tak for trofast og dygtigt 
Arbejde og for vennesælt Fællesliv i vort Hjem, og vi ledsager 
ham med gode Ønsker for hans Fremtidsgerning.

Det lykkedes os at faa den ledige Plads besat med en vel
anbefalet og øvet Mand, Fløjskolelærer Aksel Kristensen, som 
traadte i Virksomhed her til November. Aksel Kristensen har 
sin Rod i den grundtvigske Bevægelse. Han er Søn af Tegneren, 
fhv. Lærer Sigurd Kristensen, og Sønnesøn af den kendte Se
minarieforstander Martin Kristensen. Aksel Kristensen har været 
Elev paa Ry Højskole og har Lærereksamen fra Silkeborg Se
minarium, ligesom han i halvandet Aar har været en skattet 
Lærer paa Odder Højskole.

I Aage Thomsens Sted virker Højskolelærer Ejlif Andersen 
fra Jebjerg.

Da Pastor Christensen ikke er saa rask, at han har turdet 
paatage sig Lærergerning i Vinter, er hans Timer overtaget af 
Seminarieforstander Lange.

Nu har vi atter begyndt Vinterskolen og tænker med Tak 
tilbage paa Aaret, der er gaaet, samtidig med at vi haaber paa 
en god Vinter.

Nu sender vi herfra vore bedste Ønsker om en velsignet Jule
fest og et godt Nytaar.

Sigfred Munch.

Elev mødet er altid 1. Søndag i Juli.



Vinding Land ved »Kløften«. — Vejle i Baggrunden.

Vinding Land. — Munkebjerg Skibsbro til højre.



ELEVBESØGET

1925—
1926

1926

Døtre eller Sønner af Gaardmænd.................... 18 10
— — — - Husmænd....................... 6 2
— — — - Haandværkere .............. 3 —
— — — - Lærere........................... 2 —
— — — - Andre............................. 5 3

Ialt . . 34 15

FORDELT EFTER AMTER 1925—
1926

1926

Vejle Amt............................................. 7 3
Ribe — ........................................... 8 3
Holbæk Amt......................................... 3
Tønder — .............. . . . .......... 6
Præstø — ......................................................... 1 1
Thisted — ........................................... 2
Randers — ......................................................... 1
Aalborg — ............  ....____ . . 1
Frederiksborg Amt............................... 1 1
Roskilde —............................. 1 1
Ringkøbing —............................................... 3
Københavns — ............................................... 1
Bornholms —............................................... 1 1
Aabenraa — .................. ....................... 2
Wien ................................

Ialt... 34
1
15



MINDESTENEN FOR P. ANDRESEN

Indsamlingen til Mindestenen fandt god Tilslutning. Hos An
dresens Ryslingeelever blev der indsamlet 180 Kr. ved Elev

foreningens Formand, Erik Eriksen, Ringe. Der indkom ialt ca. 
425 Kr. til Stenen. Ved Johan Andresens Hjælp lykkedes det at 
finde en smuk og passende Sten. Den er af smuk lys Granit og 
ca. l'/2 Meter høj og 1 Meter bred. Tilhugningen og Opsæt
ningen er foretaget af Billedhugger Kyhl, Graasten. Rundt om 
Gravpladsen er der sat en Stenkant, hvorimellem der er plantet 
en Art graa Thimian, som breder sig blødt ud over Stenene. I 
Hjørnerne er der plantet Kuglebuksbom, og hele Graven er til
plantet med Bjørnegræs, der holder sig grønt hele Aaret. Om
kring den store Sten staar der forskellige Stenhøjsplanter, der 
hovedsagelig blomstrer i hvidt og rødt. Tilplantningen og Pla
nen dertil er udført af Gartner Schmidt, Søndermarkens Plante
skole, Vejle.

Det var Meningen, at Stenen skulde været afsløret, til Pinse, 
men det naaedes ikke, og Højtideligheden blev da fastsat til den 
første Søndag i Juni. Folketingsmand H. P. Hanssen lovede 
meget velvilligt at holde Mindetalen.

Dagen oprandt med det herligste Sommervejr, og Solen 
smilede til det frodige gamle danske Land. Kl. 3 samledes en 
stor Skare af Andresens Venner og Bekendte omkring Stenen, 
der var indhyllet i Dannebrog. Højtideligheden indlededes med 
Salmen »Kærlighed fra Gud«, hvorefter H. P. Hanssen tog Or
det: Naar Peter Andresen med sin smukke, klangfulde Stemme 
sang: »I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme«, gik hans 
Tanker ud fra Ullerup Sogn. Her havde han Rod, herfra gik 
hans Verden, over Egen, Broager, hvor han tilbragte rige Barn- 
domsaar, videre ud. Fast og inderligt var han knyttet til sin 
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Hjemstavn. Derfor er det rigtigt, at han har faaet sit sidste 
Hvilested her.

Taleren paaviste derefter, at der især var tre stærke Baand, 
som bandt ham til Hjemegnen: Naturen, Befolkningen og de 
historiske Minder. Tidlig havde han levet sig sammen med Na
turen, alt i den emfattede han med den varmeste Interesse, intet 
Steds i vort Fædreland fandt han den rigere. Fra Barndommen 
af omfattede han Befolkningen med den varmeste Kærlighed og 
dybeste Højagtelse. Ingen Steder syntes han, at der fandtes en 
Befolkning, som kunde staa Maal med den. Han snublede lige
frem over Ordenes Mangfoldighed, naar han fremhævede alle 
dens udmærkede Egenskaber og store Dyder. Og de historiske 
Minder mødte ham allevegne, fra Kanonkuglen hjemme i For
stuen, som under Slaget ved Ullerup havde knust hans Bedste
faders Knæ, til Gravene paa Dybbøl, og talte til ham gennem 
tusinde Tunger.

Men der hørtes som et Suk gennem alle hans Skildringer og 
Fortællinger, det føltes af ham som et dybt Savn, at han havde 
maattet bryde op fra alle disse Herligheder. Tidlig havde han 
mistet sin Moder, tidlig var han mod sit Ønske kommen hjemme
fra for at faa en bedre Skolegang, da en daarlig Arm efter Fa
derens Mening gjorde ham uskikket til, hvad han selv ønskede 
at være, Landmand. Skilsmissen fra Hjemmet, Opbruddets 
Smerte lyder som en stille Klage gennem hans -»Hjemstavns
billeder«. Betegnende nok fremdrager han i Fortalen Herman 
Bangs Skilsmisse fra Asserballe. Hvor fint og stemningsfuldt 
skildrer han ikke de syttenaariges Opbrud fra Hjemmet i Ulle
rup og i Egen i hans Barndom. Der ligger en Stemning over 
det, som i Sten Blichers lille Sang om Marri:

Aa hvær et Dywr, aa hvær en Fovl, 
hvæ Træ hun kam faabi, 
de søh te hinne lissedan: 
„Faawal, Faawal Marri“.

Og hvor minder den unge alsiske Gaardmandssøns lang
somme Kørsel gennem Egen, da han maa afsted til Amerika, om 
Bergliots Klage, da hun kører med sin Husbond Ejnar Tam- 



44

berskælvers Lig: »Kør langsomt, thi saadan kørte Ejnar altid, 
— og vi kommer tidsnok hjem!« Men bag alt dette ligger hans 
egen stille dybe Sorg over, at han ikke kunde blive i sin Hjem
stavn og faa sin Livsgerning der.

Stenen, som vi nu skal afsløre, vidner om, at han fandt en 
Gerning andet Steds, paa Ryslinge og Vinding Højskoler, som 
er blevet paaskønnet af taknemlige Elever, — det skal der ikke 
dvæles ved her i Dag.

Kun et skal endnu fremhæves her ved hans Grav: Den Magt, 
Kirkeklokke-Klangen havde over hans Sind. Hvor højtideligt 
var det ikke for ham i Drengeaarene, naar de »tre dejlige Klok
ker« i Broager begyndte at ringe, og »Kirkeklokke-Klangen i 
min Fødeby var min Barndoms bedste Musik«, skriver han: 
»Naar de faldt i at ringe paa een Gang, de to store Klokker, saa 
aabnede jeg Vinduet, for at den rene Klang kunde ombølge mig, 
og var jeg ude, standsede jeg for at høre den festlige Klang i 
Malmens Toner.«

Derfor synes jeg, det er kønt, at hans sidste Hvilested ligger 
saaledes, at det ombølges af Kirkeklokkeklangen.
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Dannebrog faldt derefter for Stenen, som bærer følgende 
Indskrift:

Højskoleforstander
PETER ANDRESEN

f. i Ullerup 23. 9. 1860
d. i Hagenør 15. 9. 1925.

Du tegned tit os Folket 
i Stordaad som i Nød 
og Landet i dets Skønhed, 
saa dine Ord fik Glød.

Rejst af Venner.

Derpaa fortsatte Taleren: Peter Andresen var en trofast Søn 
af Ullerup Sogn, af Sundeved, af Sønderjylland, af Danmark, 
som helst af alt vilde stille alle sine Evner og Kræfter i Fædre
landets Tjeneste. Ære være hans Minde!

»Kirkeklokke, ej til Hovedstæder«.
Fr. Terkelsen tog derefter Ordet og udtalte, at naar Peter 

Andresens gamle Elever havde rejst denne Sten, saa var det for 
at afbetale noget af den Gæld, de stod i til ham, og som Tak 
for det rige Samliv, de havde haft med ham. Han takkede For
samlingen, fordi den ved at møde saa talrigt var med til at 
hædre deres gamle Lærers Minde og overgav dernæst Stenen til 
Familiens Værn og Eje.

Derefter opfordrede han Forsamlingen til at synge »Ud- 
rundne er de gamle Dage«.

Jens Andresen takkede dernæst paa egne, Sødskendes og 
sin Moders Vegne Elever og Venner for Stenen og den udviste 
Deltagelse.

Senere samledes en større Kreds om et fælles Kaffebord, 
hvor først Formanden for Ryslinge Elevforening, Gdr. Erik 
Eriksen, Ringe, talte overordentlig smukt, varmt og anerken
dende om Peter Andresens Lærergerning ved Ryslinge Højskole. 
Derefter talte endnu Provst Andersen, Ullerup, Svend Hanssen, 
Nørremølle, Fr. Terkelsen m. fl. Til Slut takkede P. Andresens 
Broder, Johan Andresen, Ullerup, og Fru Marie Andresen, Toft
lund, endnu engang paa Familiens Vegne for den udviste Del
tagelse.



Regnskab for Vinding Højskoles Elevforening
for Aaret 1925—26.

Indtægt: Kr. øre
Kassebeholdning........................................................................... 109 49
Medlemsbidrag.............................................................................. 1195 00
Renter......................................................................................... 6 80

Indtægt ialt... 1311 29

Udgift: Kr øre
Trykning af Aarsskriftet.......................................................... 637 75
Understøttelser.......................................................................... 150 00
Blomsterdekoration til Andresen................................... 45 00
Postopkrævninger, Porto og Papir m. m........................... ........ 322 52
Brevkort til Elevmødet.................................................. 62 45

Udgift ialt... 1217 72
Kassebeholdning ved Aarets Slutning.......................... 93 57

Balance... 1311 29

Vejle Søndermarksgaard, d. 10. Juni 1926.
Fr. Terkelsen,

Formand og Kasserer.
Revideret og fundet rigtigt.

Enemærke, d. 1. Juli 1926.
Theodor Ladegaard. Astrid Bertelsen.

BESTYRELSENS ADRESSER:
Frederik Terkelsen, Vejle Søndermarksgaard.
Astrid Bertelsen, Vinding, Vejle.
Kristian Jacobsen, Svinholtgaard, Vejle.
Jens Sørensen, Jernbanegade, Ringe.
Arnold Kjerkegaard, Vinding, Vejle.
Kathrine Haargaard, do. do.
Karen Johnsen, Mejlvang, Ølgod.
Henriette Knudsen, Lærkeholt, Mølby.
Niels Kaltoft, Limskov.

Elevmødet er herefter altid 1. Søndag i Juli.



ELEVERNE
Vinteren 1925—26.

1. Henrik Buhl, Skær up, Børkop.
2. August Christensen, Nr. Fårup.
3. Jens Christensen, Nr. Løgum, Løgumkloster.
4. Jens P. Christiansen, Rødvig,
5. Karl Dahl, Svinholt, Vejle.
6. Villy Dandanell, Rørby, Kalundborg.
7. Jørgen Gammelgaard, Bjerndrup, Gjørding.
8. Alfred Hansen, Ferup Skov, Ferup.
9. Tormod Hansen, Rørby, Kalundborg.

10. Jens Hansen, Ferup Skov, Ferup.
11. Sigurd Hansen, Gadevang, Hillerød.
12. Christian P. Holm, Havervad, Brøns.
13. Laurids Højrup, Roust, Varde.
14. Eli Jensen, V. Aabølling, Brøns.
15. Hans Jensen, Horsted, Vejle.
16. Johannes Jensen, Klouby, Forsinge.
17. Kristian Jensen, Thyregod.
18. Magnus Johansen, Nr. Bjært, Kolding.
19. Svend Jungersen, Vadumtage, Vadum.
20. Niels Frode Konradi, Ladelund, Brørup.
21. Jens Kragelund, V. Toftum, Humlum.
22. Peder Larsen, Skovlund, Mølby.
23. Alfred Lomholt, Mejsling, Jerlev.
24. Povl Munch, Lindet, Østermarie.
25. Aage Nielsen, Vils, Mors.
26, Jens Kruse Nielsen, Kvong, Nr. Nebel.
27. Thorvald Bech Nielsen, Spananger, Lille Skensved.
28. Anton Kr. Poulsen, Vils, Mors.
29. Henrik Pedersen, Aaest, Vandel.
30. Peder Anton Pedersen, Rudbøl, Højer.
31. Martin Petersen, Rudbølkog, Højer.
32. Charles Ruby, Møborg, Bækmarksbro.
33. Viggo Ruby, Møborg, Bækmarksbro.
34. Marinus Hansen, Bredebro.
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Sommeren 1926.

1. Anna Andersen, V. Nebel, Dybvadbro.
2. Fanny Andersen, Dame, Askeby, Møen.
3. Clara Bertelsen, Bjolderup, Bollerslev.
4. Erna Christiansen, Vallore, Viby Sj.
5. Thora Elleby, Listed, Svaneke, Bornholm.
6. Mette Hansen, Oxby, Oxbøl.
7. Sofie Hansen, Oxby, Oxbøl.
8. Kirstine Horsbøl, Bjerremose, Tistrup.
9. Melanie Kostal, Wien.

10. Elisabeth Kragenæs, Snekkersten.
11. Astrid Madsen, Gammelby Mølle, Fredericia.
12. Karen Nielsen, Ammitsbøl, Vejle.
13. Hansine Pedersen, Smørumovre, Ballerup.
14. Anna Petersen, Sembygaard, Mariager.
15. Bothilde Schrøder, Bollerslev.

HILSEN OG TAK!

Jeg sender hermed mine bedste Ønsker om en god og vel
signet Julefest og et rigt og lykkeligt Nytaar til alle gamle 

Vindingelever.
Og til dette Ønske vil jeg knytte en Tak til alle mine egne 

gamle Elever, baade Piger og Karle, en Tak for, hvad vi har 
levet sammen her i Vinding. Munch nævner andet Steds i Hæf
tet, at jeg rejser bort fra Vinding, men inden jeg gør det, skylder 
jeg at sige Tak for alt, hvad jeg har modtaget her. Jeg har her 
mødt et stilfærdigt og jævnt Hjemliv, som jeg har været umaa- 
delig glad for, og jeg har her mødt dansk Ungdom, som har 
lært mig saa meget. Tak til hele Familien Munch og Tak I gode 
unge, som har bragt mig saa megen Glæde og Lykke.

Vinding i November.
Olav Jensen.
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